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LÍNGUA PORTUGUESA 

Valor: 12,5                             Nota: ______________ 

 

Conteúdo:  Gênero textual- Conto popular. 

Contos populares (ou folclóricos) são narrativas passadas de geração em geração. 

Elas não têm autor conhecido. Cada história é aumentada e 

modificada à medida que vai sendo repetida. A autoria é 

atribuída ao povo — folk, em inglês. Daí se origina a palavra 

folclore. Muitos contos populares são bastante antigos. 

Passando de boca em boca, não eram escritos. Mantinham-se 

vivos graças à memória dos contadores de histórias. 

Exercícios:  

Leia o conto popular abaixo com bastante atenção e realize as atividades. 

                                                     A onça e o sapo 

      Um dia o sapo estava à beira da lagoa e chegou à onça. 

      __ Nunca vi bicho tão feio e pequeno! __ disse a onça. 

      __ Dona onça, eu sei que sou feio e pequeno, mas sou valente. 

     __ Ah! Então você é valente? Vamos ver quem assusta mais os bichos da floresta! 

     A onça urrou o mais que pôde. A bicharada toda se escondeu no mato. A onça 

então falou para o sapo: 

      __ Agora sapo, é a sua vez. Vamos, coaxe! 

      O sapo então coaxou. 

       Imediatamente, rãs, pererecas e outros sapos fizeram coro.  

       A onça levou tamanho susto, que até hoje está correndo pela floresta. 

                                                        Lídia M. DE Moraes. Adaptado do Folclore Brasileiro. 

1- Onde estava o sapo quando a onça se aproximou?  _______________________  

 

2- Como a onça descreveu o sapo? _____________________________________  

 

3- Qual foi o desafio que a onça fez ao sapo?   

https://escola.britannica.com.br/artigo/conta%C3%A7%C3%A3o-de-hist%C3%B3rias/482590
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4- O que aconteceu quando o sapo coaxou?  

_____________________________________________________________________  

 

5- Por que a onça fugiu assustada?  

_____________________________________________________________________ 

 

6- Quantos parágrafos o texto possui? 

 

7- A frase “A onça levou tamanho susto...” está no:  

(   ) Presente.                                      (   ) Passado.                                  (    ) Futuro. 

 

Conteúdo:  Verbos. 

Os verbos pertencem a três grupos ou conjugações:  

            1ª CONJUGAÇÃO – VERBOS TERMINADOS EM AR  (FALAR) 

            2ª CONJUGAÇÃO – VERBOS TERMINADOS EM ER  (FAZER) 

            3ª CONJUGAÇÃO- VERBOS TERMINADOS EM IR  (FUGIR) 

 

 Vamos aprender abaixo a conjugar o verbo estudar na 1ª conjugação. 

             

Exercícios: 

1- Escreva os verbos do quadro na coluna correta: 

 
 

        1ª conjugação         2ª conjugação       3ª conjugação 
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2- Escreva, o pronome pessoal (Eu, Tu, Ele, Nós, Vós e Eles) de acordo com a 

terminação do verbo: 

a) ____________ escrevemos.  

b) ____________ vieste. 

c) ____________ cantais. 

d) ____________ recebeu. 

e) ____________ vendo. 

f) ____________ estudamos. 

 

3- Conjugue o verbo cantar nos tempos presente, pretérito (passado) e futuro: 

 
 

Conteúdo: Gênero textual – História em quadrinhos. 

História em quadrinhos - ou HQ - é o nome dado à arte de narrar histórias através 

de desenhos e textos em sequências, normalmente na horizontal. Essas histórias 

possuem os fundamentos básicos das narrativas: enredo, personagens, tempo, lugar e 

desfecho. No geral, apresentam linguagem verbal e não- verbal. 

Exercícios:  

1- Leia a história em quadrinhos a seguir. Ler também é diversão!!! 
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a) Quem são os personagens do texto? _____________________________________  

_____________________________________________________________________  

 

b) O que o Cascão e o Cebolinha colocaram na caixa? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

c) O que eles pretendiam com isso: 
(     ) Dar o ratinho de presente para a Magali. 
(     ) Assustar as meninas. 
(     ) Dar alimento para os animais. 
 

d) No final da história, aconteceu o que Cebolinha e Cascão esperavam? Por quê? 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

 

2- A finalidade do texto é: 
(     ) Dar uma informação sobre animais. 
(     ) Divertir o leitor. 
(     ) Dar um ensinamento. 
 

3- Observe o quadrinho abaixo e responda: 

 

 

 No texto, o balão significa: 

(     ) Que está chovendo.                  

(     ) Risadas.                                 

(     ) Choro. 
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4- Observe bem a história em quadrinhos e complete os balões com as falas dos 

personagens. Não esqueça de dar um título para a história: 

 

Conteúdo: Numeral.  

Numeral é a palavra que indica quantidade, ordem, multiplicação ou fração. Os 

numerais podem ser: cardinais, ordinais, multiplicativos ou fracionários. 

 Cardinais – Indicam quantidade. 

Exemplo: Comprei dez cadernos universitários. 

 Ordinais: Indicam ordem ou posição em uma sequência. 

Exemplo: Fui o primeiro a terminar o exercício. 

 Multiplicativos: indicam o número de vezes pelo qual a quantidade é 

multiplicada. 

Exemplo: Gastei o triplo que pensei em gastar.  

 Fracionários: indicam o número de vezes pelo qual uma quantidade é 

dividida. 

Exemplo: Para o bolo, usar meia xícara de óleo.  
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Exercícios:  

1- Circule os numerais nas frases e classifique-os. 

 

a) O livro que li tinha trezentos e vinte páginas. _______________________________  

 

b) Tomei meio litro de suco. ______________________________________________ 

 

c) Joaquim recebeu o triplo de figurinhas. ___________________________________ 

 

d) Um terço das crianças não se alimentam bem. _____________________________ 

 

 

 

2- Numere a segunda coluna de acordo com os numerais da primeira coluna.  

 

(1) Bebi meio litro de água.                 (     ) Multiplicativo. 

(2) Eu tenho oito lápis.                       (     ) Fracionário. 

(3) Ganhei o dobro de você.               (     ) Ordinal. 

(4) Sou o segundo da fila.                  (     ) Cardinal. 

 

3- Complete as frases com um numeral indicado. 

a) Ganhei ___________________________ figurinhas. (Cardinal) 

b) Comi ___________________________bolo. (Fracionário) 

c) Tenho o _________________________ do seu dinheiro. (Multiplicativo) 

d) Fui classificado em __________________ lugar. (Ordinal) 

 

Conteúdo: Tempos verbais: passado e futuro. Palavras terminadas em AM e ÃO. 

AM e ÃO são terminações verbais indicativas da 3ª pessoa do plural. Indicam, 

contudo, tempos verbais distintos.  

Quando a palavra indica passado termina com AM. 

E quando indica futuro termina com ÃO. 
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Veja:  

 

               Eles já comeram o bolo.                  Eles ainda comerão o bolo. 

 

Exercícios:  

1- Passe os verbos do passado para o futuro. 

 
a) Vocês andaram demais. Vocês ___________________ demais. 

b) Elas voltaram da festa muito felizes. Elas ___________________da festa muito 

felizes. 

c) Eles correram na pista de skate. Eles ____________________ na pista de skate. 

2- Complete as frases abaixo com palavras que terminam em AM ou ÃO. 

a) Matheus e Kauan _______________ poucos peixes ontem. ( pescar) 

b) As crianças ________________ as roupas que não servem mais no próximo 
domingo. (doar) 

c) Ontem somente os adultos ___________________ das brincadeiras. (participar) 

3- Encontre no diagrama palavras que terminam com AM e ÃO. Depois escreva-as no 

quadro certo ao lado. 
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HISTÓRIA  

Valor: 12,5                             Nota: ______________ 

 

Conteúdo: A vida nas fazendas de cafés. 

          Quando vinham para trabalhar nas lavouras de café, geralmente, os imigrantes 

desembarcavam em um porto localizado na cidade de Santos. De lá, seguiam para 

São Paulo, onde ficavam alojados em hospedarias mantidas pelo governo. A maioria 

deles era a Hospedaria de Imigrantes, localizada no bairro do Brás.  

          Além de abrigar os imigrantes que acabavam de chegar ao Brasil, a Hospedaria 

de Imigrantes funcionava como local de contratação de trabalhadores. Em geral, os 

contratos de trabalho eram muito mais vantajosos para os fazendeiros. Mesmo assim, 

muitos imigrantes acabavam assinando esses contratados pois precisavam do 

trabalho.  Ao chegarem à fazenda em que iriam morar e trabalhar, os imigrantes 

recebiam uma casa pequena para morar com sua família. O dia a dia dos colonos 

(assim chamadas as pessoas que trabalhavam nas fazendas) era de muito trabalho. 

          Aos colonos eram permitidos plantar lavouras para seu sustento. Essas 

lavouras, de milho ou feijão, costumavam ser plantadas entre os pés de café. Os 

demais produtos de que necessitavam, como sal, ferramentas e tecidos, eram 

comprados no armazém, que geralmente ficava na própria fazenda e pertencia ao 

fazendeiro. Os colonos, no entanto, pagavam um preço muito alto por esses produtos, 

e acabavam se endividando. Dessa forma, o que eles ganhavam com o trabalho nos 

cafezais, muitas vezes, não era suficiente para pagar a conta no armazém. 

        Esses trabalhadores ainda enfrentavam outros problemas, como maus tratos dos 

fazendeiros e de seus capatazes. Por causa dessa situação, muitos colonos 

procuravam outras fazendas, onde houvesse melhores condições de vida. Outros 

abandonavam o trabalho nos cafezais e iam tentar uma nova vida nas cidades. 

 

Exercícios: 

1- De acordo como texto acima, relacione as imagens abaixo aos seus significados: 

                            

(     ) Hospedaria dos Imigrantes no século XIX (São Paulo). 

(     ) Imigrantestres trabalhando nas lavouras de café. 

1 2 
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2- Responda de acordo com o texto acima. 

a) Quem eram os colonos? _______________________________________________  

b) Quais problemas os colonos enfrentavam nas fazendas? _____________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

c) Quais opções os colonos tinham quando não aguentavam mais as condições de 

trabalho nas fazendas? __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Conteúdo: A imigração e o povoamento do Brasil.  

A imigração para o Brasil começou vários anos antes da chegada dos 

imigrantes que vieram trabalhar nas fazendas de café. 

Após o ano de 1822, quando o Brasil já havia se tornado independente, o 

principal objetivo era ocupar o Sul do Brasil, nos estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul. Entre os imigrantes que se fixaram no Sul estavam os alemães e 

os italianos. Os portugueses e espanhóis dirigiram-se para diversas partes do território 

brasileiro, como Rio de Janeiro, Salvador e Santos. Os japoneses também vieram em 

grande número para o Brasil e foram para o estado de São Paulo e, mais tarde, o 

Norte, do Paraná. 

 

Exercícios: 

1- O gráfico ao 

lado representa o 

número 

aproximado de 

imigrantes que 

chegou ao Brasil, 

entre os anos de 

1872 e 1929, 

distribuído de 

acordo com a 

nacionalidade. 

 

a) Qual é o maior grupo de imigrantes que chegou ao Brasil entre os anos de 1872 e 

1929? ________________________________________________________________ 

b) Entre os grupos representados no gráfico, qual é o menor grupo de imigrantes que 

chegou ao Brasil entre 1872 e 1929? _______________________________________  

c) Realizar leitura e as atividades do livro de História, páginas 72, 73,74, 75 e 76. Na 

página 76 realizar apenas os exercícios 2, 3 e 4. Por favor colocar as respostas no 

final da apostila.  
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ENSINO RELIGIOSO 

(   ) Ótimo                           (   ) Regular                                     
(   ) Bom                              (   ) Insuficiente                                

 

Conteúdo: Crenças religiosas e filosofias de vida. 

                                             A religião na vida das pessoas 

        Para muitas pessoas participar de uma religião é muito importante porque é na 

religião que as pessoas buscam apoio para conquistar uma vida feliz.  

        Em muitas comunidades religiosas as pessoas juntas buscam vivenciar a vida, a 

fé, celebrar a vida, cultivar a paz e praticar a caridade. Geralmente em uma 

comunidade religiosa as pessoas compartilham as mesmas crenças seguem os 

mesmos pensamentos e buscam construir um mundo melhor. 

 
Exercícios: 

1- Que tipo de apoio as pessoas buscam na religião? 

_________________________________________________________________ 

2- Copie do texto acima o que as pessoas na comunidade religiosa buscam juntas. 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

3- Você participa de uma comunidade religiosa ou conhece pessoas que participam? 
Então desenhe uma prática religiosa dessa comunidade. Descreva o que você 
desenhou. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Ser criança é uma das coisas mais maravilhosas da vida!!!  Feliz dia das 
crianças!!! Beijinhos. 



 

 
 

12 ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR RENATO ELOY DE ANDRADE 

MATEMÁTICA 

Valor: 12,5                             Nota: _________ 

 

Conteúdo:  Adição e subtração de frações com denominadores iguais. 

Quando as frações a serem somadas ou subtraídas tiverem denominador igual, o 
resultado será composto da seguinte maneira: 

 

Numerador: Soma ou subtração dos numeradores das frações; 

 

Denominador: Repetir o denominador, que é igual em todas elas. 

 

Por exemplo: 

 

 7 + 9 – 3 = 7 + 9 – 3 = 16 – 3 = 13 
 3    3    3          3              3          3 

 

Exercícios: 

1) Encontre o resultado das adições abaixo.  

 

 

 

2) Encontre o resultado das subtrações abaixo.  
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Conteúdo:  Multiplicação (revisando e ampliando). 

Cada buquê é formado por 3 rosas, quantas rosas terá 4 buquês? 

 
Temos: 
3 + 3 + 3 + 3 = 12      ou     3 x 4 = 12 
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Exercícios: 

1) Resolva atentamente as operações abaixo.  

 
2) Resolva os desafios (realize as operações no final da apostila).  
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Conteúdo:  Tangram. 

O tangram é um jogo chinês com figuras geométricas planas. Com ele podemos 
montar várias figuras, como: 

 animais; 

 objetos; 

 plantas. 

 

Qual é a lenda do tangram? 

 

Diz a lenda que um certo jovem despediu-se de seu mestre, pois começaria 
uma longa viagem pelo mundo. Ao se despedir, o mestre lhe entregou um 
espelho e disse que ali seria registrado tudo o que aconteceria na viagem, para 
que ele pudesse ver. 

O jovem, sem entender como um espelho poderia registrar todas as coisas que 
aconteceriam na viagem, por um descuido, deixou o espelho cair, e este se 
partiu em sete pedaços. Então o mestre disse que ele registraria tudo o que visse 
formando figuras com os sete pedaços do espelho. E assim, segundo a lenda, 
surgiu o tangram. 

 

 

 
O tangram é composto por 7 peças, sendo: 

 5 triângulos; 

 1 quadrado; 

 1 paralelogramo. 

 

O tangram é também conhecido como o jogo das 1000 peças. Com ele podemos 
criar muitas imagens diferentes, basta apenas utilizar a criatividade. São mais 
de 1000 imagens que podemos formar utilizando suas peças. 

 

Exercício: 

Ao final da apostila desenhe e colora o tangram e depois recorte e cole 

formando uma imagem bem legal e criativa (faça a sua colagem no final da 

apostila).  

https://escolakids.uol.com.br/matematica/figuras-planas.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/triangulos.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/quadrados.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/paralelogramos.htm
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Conteúdo: Medidas de capacidade. 

 
 

Exercícios: 
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Conteúdo:  7ª Ordem - Unidade de milhão.  

O sistema de numeração decimal utiliza o número 10 como base, nele os 
algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são utilizados para contar unidades, 
dezenas e centenas, e assim sucessivamente. 

Um dos principais aspectos desse sistema é que: de cada 10 unidades, 
formamos 1 dezena (10); de cada 10 dezenas, formamos 1 centena (100); e de 
cada 10 centenas, formamos 1 unidade de milhar (1.000), ou seja, toda vez que o 
algarismo 0 é acrescentado, devemos multiplicar a ordem por 10. 

 

10 unidades 1 dezena 

10 dezenas centena 

10 centenas 1 unidade de milhar 

10 unidades de milhar 1 centena de milhar ... 



Exercícios: 

1) Observe o numeral abaixo e responda: 

2.678.459 
 
a) Quantos algarismos ele possui? ______________________________________ 

b) Quantas ordens ele possui? ________________________________________ 

c) Quantas classes ele possui? _______________________________________ 

d) Esse numeral é par ou ímpar? _____________________________________ 

e) Quais algarismos pertencem a 2ª classe? ______________________________ 

f) Qual algarismo pertence a 7ª ordem? ________________________________ 

g) O algarismo 6 ocupa qual ordem? __________________________________ 

h) Escreva o antecessor e o sucessor desse numeral.  

________________ 2.678.459 ___________________ 

i)Decomponha esse numeral: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

j) Escreva esse numeral por extenso. __________________________________ 

_______________________________________________________________ 

K) Qual ordem ocupa o algarismo 2? _________________________________ 

l) O algarismo 2 pertence a     (   ) 1ª Classe       (    ) 2ª Classe          (    ) 3ª Classe  
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CIÊNCIAS 

Valor: 12,5                                     Nota: _________ 

Conteúdo:  Os microrganismos 

  Os microrganismos são seres vivos de tamanho pequeno, cujas dimensões 

não permitem que sejam observados a olho nu pelo homem. Assim, eles só podem 

ser visualizados ao microscópio. De modo geral, os microrganismos contribuem na 

fertilização do solo, reciclagem de substâncias e podem ser usados na fabricação 

de produtos como iogurte, vinhos, queijos, vinagres, pães e remédios. Existem 

ainda os microrganismos patogênicos que causam doenças em seres humanos, 

animais e plantas.  

Os principais grupos de microrganismos são: vírus, bactérias, protozoários 

e fungos.  

Os vírus são organismos microscópicos que não possuem células só 

conseguem realizar suas atividades vitais dentro de outra célula viva. Alguns 

exemplos de doenças causadas por vírus são: gripe, sarampo, febre amarela, 

meningite, caxumba, hepatite, AIDS, varíola, COVID 19.  

As bactérias podem ser encontradas em diversos ambientes e são 

capazes de suportar condições ambientais onde nenhum outro ser vivo 

conseguiria se desenvolver. Algumas atuam na produção de alimentos e 

medicamentos, já outras bactérias podem causar doenças como a cólera, difteria, 

febre tifoide, lepra, meningite, tuberculose.  

Os protozoários apresentam variadas formas corporais e ocupam 

ambientes úmidos ou o interior de outros organismos. Alguns são parasitas, 

causadores de doenças. Entre as doenças causadas por protozoários estão: 

amebíase, giardíase, malária e doença de chagas.  

Os fungos possuem diversos tipos de habitat visto que são encontrados no 

solo, na água, nos vegetais, nos animais, no homem e nos detritos em geral, 

alguns são utilizados para diferentes fins, como na produção de medicamentos e 

até mesmo na produção de queijos. O cogumelo é um tipo de fungo que é muito 

apreciado na culinária, sendo fonte de proteínas. Existem ainda os fungos que 

podem causar alguma doença como: micoses, sapinho, candidíase e 

histoplasmose. 
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Exercícios: 

1- Agora que você sabe um pouco mais sobre os microrganismos marque V para 
verdadeiro e F para falso nas afirmações abaixo:  
 
(   ) As bactérias e os vírus podem somente ser vistos através dos microscópios.  
 
(   ) Os protozoários vivem em ambientes úmidos ou no interior de outros 
organismos.  
 
(   ) Os vírus precisam de outras célula viva para poder sobreviver.  
 
(   ) Todos os fungos são microscópicos.  
 
(   ) Alguns fungos, bactérias, vírus e protozoários podem causar doenças aos 
seres humanos.  
 
2- Pesquise e liste o nome de duas doenças que podem ser causadas por:  
 
VÍRUS: ___________________________________________________________ 
 
BACTÉRIA: _______________________________________________________ 
  
FUNGOS: _________________________________________________________  
 

3) Leia a página 14 do livro de Ciências e em seguida realize a atividade nº 3 da 

página 15 - (responda no final da apostila).   
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GEOGRAFIA 

Valor: 12,5                                        Nota: _________ 

Conteúdo:  As Cidades e seus principais serviços públicos. 

 
 

Para que as cidades sejam mantidas em perfeito funcionamento, seus 

governantes têm que organizar formas para que isso aconteça. 

Todas as pessoas que trabalham devem pagar impostos, pois esta é uma 

das formas do governo arrecadar dinheiro, verbas para conservar as cidades e 

manter os serviços públicos. 

Chamamos de serviços públicos todos os trabalhos executados por 

pessoas contratadas do governo. Essas pessoas recebem o nome 

de funcionários públicos, que devem ser contratados através de concursos, 

provas que selecionam esses profissionais.  

Os funcionários públicos podem ser municipais (das Cidades), estaduais 

(dos Estados) ou federais (do País). 

 

Serviços públicos prestados pelo município. 

 Construção da rede de água e esgoto; 

 Tratamento de água potável; 

 Coleta de lixo; 

 Calçamento, limpeza e arborização de ruas, praças; 

 Iluminação pública nas vias de acesso como ruas, estradas e avenidas; 

 Serviço de transporte coletivo (trem, metrô, ônibus); 

 Construção de terminais e linhas de transportes; 
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 Construção e conservação de estradas, pontes, ruas, avenidas; 

 Construção e funcionamento de escolas, creches, parques infantis, bibliotecas 

públicas e lazer; 

 Construção de postos de saúde, hospitais, prontos-socorros; 

 Construção e conservação de áreas de lazer e áreas públicas. 

Todos esses serviços públicos são executados por muitos trabalhadores que 

conhecemos como funcionários públicos, que são contratados por meio de 

concursos realizados ao redor de todo o Brasil. 

          

 
 

 Agora, faça a leitura no livro de Geografia, páginas 91 e 92.  
 
Exercícios: 

Livro de Geografia página 93 - Atividades nº 1 e nº 2 (responder ao final da 

apostila - favor, copiar quadro da atividade nº 2).  
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ARTE 

(   ) Ótimo                          (   ) Regular                                     
(     ) Bom                           (   ) Insuficiente                                

 

Conteúdo: Desenho  

Trabalhando com Datas Comemorativas: 12 de Outubro - DIA DAS CRIANÇAS 

Exercício: 

No espaço abaixo, faça um desenho bem caprichado de um tipo de 

brincadeira que mais gosta.  
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                      LÍNGUA INGLESA 

                                                                                                        Prof. JANAÍNA MARQUES 

 
Valor: 12,5                             Nota: ______________ 

 

Conteúdo: Some Adjectives 

Hello students! Iremos trabalhar nesta apostila alguns Adjectives. O que são? 

São palavras que caracterizam os substantivos (animais, seres, objetos e 

outros). Vamos pensar! Quando você coloca Adjectivos em pessoas: Dizemos 

que ela está bonita, feia, triste e outros. Veja a imagem com os adjetivos. 

Pretty, beautiful: bonita Handsome: bonito Ugly: Feio Strong: Forte Weak: 

Fraco Good: Bom Bad: Ruim   Old: Velho Fat: Gordo Hot: Quente Sweet: Doce 

Tall: Alto Happy: Feliz Big: Grande Small: Pequeno 

 

Exercício: 

 Utilize os adjetivos abaixo para completar as lacunas. 

 

 

 

Saiba mais, vendo o link sobre 

adjetivos: 

https://www.liveworksheets.c

om/worksheets/en/English_a

s_a_Second_Language_(ESL)/

Opposites/Opposite_adjective

s_dq885774bi 

Stay safe! 

Kisses! 

Teacher:Janaína 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

Conteúdo: História do Skate 

O Skate também denominado no Brasil por esqueitismo ou esqueite é um 

esporte que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos equilibrando-se numa 

prancha, chamada também de esqueite ou skate, 

dotada de quatro pequenas rodas e dois eixos 

chamados de trucks. Com o skate, executam-se 

manobras de baixos a altos graus de dificuldade. 

 No Brasil, o praticante recebe o nome 

de skatista ou esqueitista, enquanto que, em 

Portugal, chama-se skater. O skate é considerado 

um esporte radical, devido ao grau de dificuldade 

dos movimentos executados. 

O esporte foi inventado na Califórnia, nos 

Estados Unidos. O crescimento do surfe no 

asfalto, se deu de uma maneira tão grande que 

muitos dos jovens da época se renderam ao novo 

esporte chamado "skate". Surgiam, então, os 

primeiros skatistas da época.  

Nos anos 70, o esporte teve importantes evoluções. A primeira delas foi a 

adoção das rodinhas de uretano. Também nesta época, os Estados Unidos 

conviveram com o racionamento de água, fato que fez com que muitos americanos 

esvaziassem suas piscinas. Foi nestas piscinas vazias que o skateboarding ganhou 

grande impulso, uma vez que as mesmas, por serem arredondadas, pareciam ser 

ideais para a prática do skate vertical. 

Em 2016, foi anunciado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) que o 

skate, a partir de 2020 nas olimpíadas de Tóquio, no Japão, será um esporte olímpico.  

 
 
ATIVIDADE: Faça uma breve pesquisa sobre Rayssa Leal, a esqueitista 

brasileira que participou das Olimpíadas 2021 em Tóquio.  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 


